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Geachte heer Vos,

ln de afgelopen zomerperiode heeft u met Wethouder de jong 

gesproken over de verkoop van uw woning aan de Leidsestraat ifaan de gemeente.

Over die gesprekken kunnen wij u als volgt informeren.

Onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad is de gemeente bereid uw 
woning met ondergrond en verdere aanhorigheden, gelegen aan de Leidsestraat if,

kadastraal bekend gemeente Hillegom, sectie nummer 2100, groot 3are 95 aan te 

|<open voor de koopsom van kosten koper.

Daarnaast zegt de gemeente u een tegemoetkoming toe in de verhuise en 

herinrichtíngskosten voor een bedrag van De totale vergoeding komt uit op 

het bedrag van 390.000;

Voor het overige wordt de aankooptransactie afgewikkelcl onder de bij koop en verkoop 
gebruikelijke bedingen.

Wanneer u akkoord bent met de inhoud van deze brief vragen wij u bijgaande kopie van 

deze brief voor akkoord te ondertekenen en te retourneren. Vervolgens leggen wij deze 
afspraken (op korte termijn) ter instemming voor aan de gemeenteraad.
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Vragen?
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de heer de Jong. Hij is 
bereikbaar op telefoonnummer 06-36180808 of per e-mail: A.deJong@Hi||egom.n|.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders 

ing. van Lierop Van 

Secretaris Burgemeester 

Voor akkoord:
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Geachte heer Vos,

ln de afgelopen zomerperiode heeft u met Wethouder dejong 
gesproken over de verkoop van uw woning aan de Leidsestraat lfaan de gemeente.

Over die gesprekken kunnen wij u als volgt informeren.

Onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad is de gemeente bereid uw 

woning met ondergrond en verdere aanhorigheden, gelegen aan de Leidsestraat if,

kadastraal bekend gemeente Hillegom, sectie nummer 2100, groot 3are 95 aan te 

kopen voor de koopsom van kosten koper.

Daarnaast zegt de gemeente u een tegemoetkoming toe in de verhuis- en 

herinrichtingsl<osten voor een bedrag van E De totale vergoeding komt uit op 

het bedrag van E 390.000,-

Vool' het overige wordt de aankooptransactie afgewikkeld onder de bij koop en verkoop 

gebruikelijke bedingen.

Wanneer u akkoord bent met de inhoud van deze brief vragen wij u bijgaande kopie van 

deze brief voor akkoord te ondertekenen en te retourneren. Vervolgens leggen wij deze 

afspraken (op korte termijn) ter instemming voor aan de gemeenteraad.
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